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COLUMN

Lege plekken
kan doen. Soms op een 
vergelijkbare manier, 
soms slechter, soms 
beter. De wereld blijft 
wel doordraaien. Dat is 
een natuurwet die ook 
in de situatie rond John 
wel zal opgaan. Zijn bedrijf 
zal doordraaien en de commissies 
waar hij met veel enthousiasme aan deelnam, zullen 
(naar ik aanneem) gewoon doorgaan met hun werk-
zaamheden. Maar dat zal niet eenvoudig zijn, want 
John speelde met zijn enorme vak- en dossierkennis 
op veel gebieden een belangrijke rol die niet zomaar 
door iemand anders is in te vullen. Voor de hellende 
dakenbranche in het algemeen is het een hard gelag 
dat John zijn werkzaamheden, in ieder geval voorlopig, 
niet kan voortzetten. 

Ook voor dit vakblad is het een klap. John was jaren-
lang als redactiemedewerker betrokken bij vakblad 
Roofs en sinds de oprichting van steilDAK, vorig jaar, is 
zijn bijdrage aan de ontwikkeling van dit vakblad van 
zeer grote waarde geweest. Neem alleen al het num-
mer dat u nu in handen heeft. Naast de column stond 
een interessant artikel over de Flora- en Faunawet 
in de planning, dat in samenwerking met John zou 
worden geschreven. U zult het tevergeefs zoeken. Wat 
voor de rest van de branche geldt, geldt ook voor ons: 
we gaan heus wel door. U heeft weer een vol nummer 
in handen, de lege plekken zijn niet te zien. Maar ze 
zijn er wel.

Ik wil John hierbij een voorspoedig herstel wensen, en 
zijn familie, vrienden en collega’s veel sterkte bij de 
begeleiding van dat proces. ●

Edwin Fagel

Op deze plek had eigenlijk de column van  
John Kouwenberg moeten staan. De redactieleden  
van dit blad vullen deze pagina immers bij toerbeurt 
en John had toegezegd de column van maart voor  
zijn rekening te zullen nemen. Ik verheugde me daarop, 
want ik ken hem als iemand met kennis van zaken, een 
duidelijke mening en een vlotte pen. Dat zijn alledrie 
geen kwaliteiten die in de bouw vanzelfsprekend zijn.

Dat u nu toch mijn gezicht naast deze tekst ziet staan, 
is een gevolg van het feit dat John, in ieder geval voor-
lopig, uit de roulatie is. Op vrijdag 27 januari werd hij 
getroffen door verschillende hersenbloedingen. John 
is werkzaam bij A&T Dakadvies als senior adviseur/
manager. Het gebeurde vlak voor de BouwBeurs en in 
plaats van de vrolijke boel die zo’n beurs doorgaans is, 
heerste er op de stand van zijn collega’s van de  
A&T Dakengroep verslagenheid. Zo goed en kwaad 
als het ging werd doorgegaan met de normale gang 
van zaken, maar dat was niet eenvoudig, simpelweg 
omdat John altijd een groot deel uitmaakte van die 
‘normale gang van zaken’.

Voor hemzelf, en voor zijn familie, vrienden en collega’s 
is dit niets minder dan een drama en ik hoop, en mijn 
collega’s met mij, dat het herstel voorspoedig zal 
verlopen.

Laatst had ik een andere relatie aan de telefoon die 
zwaar in de lappenmand lag, en toen ik aan het eind 
van het gesprek aan het stuntelen was in een poging 
mijn medeleven zo goed mogelijk over te brengen,  
zei hij: “We weten niet meer hoe we met ziekte om 
moeten gaan”. Daar had hij gelijk in. Natuurlijk is de 
één beter in het tonen van medeleven dan de ander, 
maar algemeen gesproken kun je wel stellen dat er in 
onze cultuur vrijwel geen plaats meer is voor ziekte. 
 En we weten eigenlijk ook niet echt goed om te gaan 
met de gedachte aan onze sterfelijkheid. Als je er dan 
toch mee wordt geconfronteerd, sta je met je mond 
vol tanden. Vaak wordt er dan een aantal cliché’s 
 gepreveld (“Zo zie je maar: pluk de dag/een ongeluk zit 
in een klein hoekje/daar doe je niets tegen, etc.”) en  
we gaan weer over op de orde van de dag.

Een ander cliché is: ‘Niemand is onvervangbaar’. De 
gedachte daarachter is dat je jezelf in het dagelijks 
leven wel eens heel belangrijk kunt voelen. Tot het 
moment dat je merkt dat een ander jouw werk ook 
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bij Dak van het Jaar 
Volgend jaar zal de prijs voor het Dak van 
het Jaar ook in de aparte categorie ‘hellen-
de daken’ worden uitgereikt. 

10      Dakrenovatie met hoge 
 moeilijkheidsgraad 
In de komende jaargang van steilDAK 
zullen de genomineerde projecten uit de 
hellende dakenbranche uitgebreid wor-
den beschreven.
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Op 21 februari 2017 heeft een ruime 
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borging voor het Bouwen (WKB). 

20      Asbestdaken vanuit juridisch,  
economisch en fiscaal perspectief  
De overheid verplicht alle vastgoedeige-
naren om vóór 2024 hun asbestdaken te 
verwijderen. Een toelichting.

24      De integratie van zonne-energie  
en daglicht 
Hoe zijn zonne-energie en daglicht op het 
dak te integreren?
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 circulaire economie 
Onlangs is bij de renovatie van 17 wonin-
gen o.a. aan de Jan van Houtemlaan in 
Ugchelen middels het recyclen van de 
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28      De bepaling van de kwaliteit van riet 
Hoe is de kwaliteit van riet te bepalen? In 
samenwerking met het Duitse Julius Kuhn 
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ESDEC INTRODUCEERT CLICKFIT EVO 
DÉ NIEUWE STANDAARD IN SOLAR MONTAGE VOOR PANNENDAKEN

Esdec ontwikkelt, produceert en levert professionele montagesystemen voor zonnepanelen op alle 
type daken. Onze innovatieve systemen zijn geïnspireerd door de installateur. Ze zijn eenvoudig te 
plaatsen, vergen weinig tot geen onderhoud en gaan gegarandeerd meer dan 20 jaar mee. Dankzij de 
veelzijdige bevestigingsmogelijkheden en de modulaire opbouw kunnen onze montagesystemen op 
alle gangbare daken worden gemonteerd zonder daarbij de bestaande dakconstructie te beschadigen. 
Een goed montagesysteem ondersteunt het PV-systeem optimaal en zorgt ervoor dat de kwaliteit en 
levensduur van het geplaatste PV-systeem gewaarborgd blijven.

Esdec luistert naar de gebruiker
“Esdec is er voor de klant,” vertelt Stijn Vos, Managing Director van Esdec. “Innovatie en investeren 
in slimme oplossingen voor de PV-markt is top focus voor ons. Oplossingen die het werk van de 
installateur gemakkelijker maken. Het opgesteld vermogen in Nederland neemt al jaren toe en 
die ingezette groei houdt de komende jaren zeker aan. Een installateur die met enige regelmaat 
zonnepanelen plaatst, weet hoe belangrijk de keuze voor een goed montagesysteem is. Zo’n 
montagesysteem draagt letterlijk de volledige investering. We zijn altijd blij met de input van onze 
klanten en bij het doorontwikkelen van onze montagesystemen, nemen wij die feedback graag ter 
harte.  De opbrengst van deze inspanningen moest een universeel montagesysteem zijn, waarmee de 
klus eenvoudig, snel en betrouwbaar uitgevoerd kan worden.  Het revolutionaire resultaat lanceren 
we op 22 maart tijdens de Solar Solutions onder de naam: ClickFit EVO. 

ClickFit EVO – slechts 4 basis componenten 
Esdec ontwikkelde ClickFit EVO speciaal voor de professionele solarinstallateur. Het montagesysteem heeft een modulair karakter 
en bestaat uit vier universeel toepasbare componenten waarmee alle gangbare zonnepanelen op elk pannendak gemonteerd 
kunnen worden. Net zoals bij onze afnemers, staat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel. De componenten zijn dan ook vervaardigd 
uit hoogwaardige materialen. De dakhaken, koppelstukken en klemmen bestaan uit Magnelis. Ze hebben een kern van staal en zijn 
omgeven door een zelfhelende coating van zink, aluminium en magnesium die de componenten tegen corrosie beschermt. De overige 
componenten zijn gemaakt van eersteklas aluminium of van uv-gestabiliseerd en glasgevuld kunststofcomposiet. Alle componenten 
zijn uitvoerig  getest en zijn bestand tegen langdurige blootstelling aan zonlicht en andere weersinvloeden. Het hele systeem wordt in 
Nederland gemaakt.

“INNOVATIE EN INVESTEREN IN SLIMME OPLOSSINGEN VOOR DE 
PV-MARKT IS TOP FOCUS VOOR ONS”

Supersnelle montage zonder de dakconstructie te beschadigen
Door het unieke ontwerp is het mogelijk om dit montagesysteem twee keer zo snel te plaatsen. ClickFit EVO is met één stuk gereedschap 
te installeren. De revolutionaire haak-en-kliktechniek maakt andere gereedschappen overbodig en de zelfuitlijnende klikverbinding van 
de universele dakhaak levert aanzienlijk montagegemak op. Dankzij het inventieve design van het ClickFit EVO montagesysteem zijn de 
PV-panelen zowel horizontaal als verticaal plaatsen. De universele moduleklemmen zijn standaard uitgerust met diefstal vertragende 
schroeven. 

Succesvolle sneakpreview
De afgelopen weken heeft Esdec het nieuwe schuindak systeem tijdens een roadshow bij haar klanten in Nederland en België 
gepresenteerd. Op 38 verschillende locaties hebben meer dan 1000 installateurs alvast een voorproefje kunnen zien van dit ingenieuze 
montagesysteem en hebben ze het bevestigingsgemak kunnen ervaren. De roadshow was een groot succes en ClickFit Evo is zeer 
positief ontvangen.  

Maak de klik met Esdec
Esdec ontwikkelt, produceert en levert professionele montagesystemen voor zonnepanelen op daken. Sinds de oprichting van Esdec BV 
in 2004 zijn er wereldwijd meer dan 4.500.000 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,3 GWp op ClickFit en FlatFix 
geïnstalleerd. Esdec is één van de grootste Nederlandse producenten van montagesystemen voor zonnepanelen.  Alle producten zijn in 
binnen- en buitenland uitvoerig getest en voldoen aan de allerhoogste eisen. 
 
Gemakkelijk, snel en betrouwbaar installeren met innovatieve, hoogwaardige en duurzame montagesystemen; dat maakt Esdec mogelijk.

www.esdec.com

DÉ NIEUWE 
MONTAGE 
STANDAARD VOOR 
SCHUINE DAKEN

Altijd de juiste 
maatvoering

Lichter en sterkerTot 40% snellere 
installatie

Tot 25 jaar garantie

MONTEREN WAS NOG 
NOOIT ZÓ MAKKELIJK

25 JAAR

ESDEC bv
Paderbornstraat 4
7418 BP Deventer
The Netherlands

085 7607 220
info@esdec.com
www.esdec.com

✔ Snelle montage

✔ Slechts 4 componenten

✔ Licht en sterk

✔ Tot 25 jaar garantie

✔ IJzersterke basis voor zonnepanelen

✔ Het dak blijft intact

✔ Betrouwbaar 

✔ Tot 25 jaar garantie

DE VOORDELEN VOOR U DE VOORDELEN VOOR UW KLANT
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Op 24 maart a.s. wordt het tweede 
Dak van het Jaar bekroond. Volgend 
jaar zal de prijs ook in de aparte 
categorie ‘hellende daken’ worden 
uitgereikt. Meld uw project aan via 
het mailadres edwin@lumail.nl.

DAK VAN HET JAAR 2017

Zoals wellicht bekend is Dak van het Jaar de prijs  
voor het dak dat op alle beoordelingsgebieden in totaal 
het hoogste scoort. De beoordelingsgebieden zijn: 
esthetische kwaliteit, innovatie, functionele kwaliteit, 
onderlinge samenwerking, veilig werken en duurzaam-
heid. Alle daken die in het jaar 2016 zijn uitgevoerd, 
kwamen in aanmerking voor de bekroning.  
Op 24 maart 2017 zal tijdens een feestavond voor de 
dakenbranche de DakAward worden uitgereikt aan het 
project Dak van het Jaar.

Volgend jaar zal de verkiezing opnieuw worden ge-
organiseerd, met als verschil dat er twee DakAwards 
zullen worden uitgereikt, namelijk één aan het Dak van 
het Jaar ‘platte daken’ en één aan het Dak van het Jaar 
‘hellende daken’. Een aparte, onafhankelijke vakjury zal 
de hellende daken volgens de bovengenoemde criteria 
gaan beoordelen. De organisatie zal in gesprek gaan 
met de diverse brancheorganisaties om te komen tot 
een onafhankelijke en marktgedragen prijs. 

APPELS EN PEREN
Vanwaar deze stap? “Het bleef toch een beetje appels 
met peren vergelijken,” vertelt Palmyra Lindeman van 
organisator Lindeman Uitgevers. “Een hellend dak moet 
je echt heel anders beoordelen dan een plat dak, want 
de techniek is anders, alsook de afwegingen die in het 
voortraject een rol spelen. Een hellend dak is vaak op 
een andere manier duurzaam dan een plat dak en ook 
de veiligheid wordt anders georganiseerd. Daarnaast 
zagen we dat de hellende daken in de verkiezingen een 
beetje raakten ondergesneeuwd. Er zijn echt veel méér 
bijzondere hellende daken dan in de nominaties van de 
voorgaande twee edities van het Dak van het Jaar tot 
uiting kwam. Het doel van de prijs is om de kwaliteit 

die in de branche aanwezig is te tonen en te vieren. De 
kwaliteit van de hellende dakenbranche komt naar  
onze mening beter tot zijn recht met het uitreiken van 
een aparte prijs.”

Daar hoort ook een aparte jury bij, met specifieke kennis 
van het hellende dak. “Op deze manier worden appels 
met appels vergeleken. Wij zijn dan ook druk bezig een 
aparte jury samen te stellen die zowel kennis van zaken 
heeft als op een onafhankelijke manier over de diverse 
criteria van het betreffende project kan oordelen. Na de 
zomer zal bekend worden gemaakt wie zitting in de jury 
zullen hebben. Eind van dit jaar zal de longlist bekend 
worden gemaakt. De jury zal deze terugbrengen naar 
een shortlist. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal in 
het eerste kwartaal van 2018 het Dak van het Jaar ‘hel-
lende daken’ bekend worden gemaakt. Dit project krijgt 
de DakAward ‘hellende daken’ uitgereikt.

HOE KUNT U ZICH AANMELDEN?
Vakblad steilDAK is organisator van de verkiezing. Een 
bijzonder project kan bij de redactie worden aangemeld 
via het mailadres edwin@lumail.nl. Met ‘bijzonder’ 
wordt bedoeld dat het project esthetisch en technisch 
onderscheidend dient te zijn. De duurzaamheid van het 
project en de arbeidsomstandigheden op het werk zijn 
de andere beoordelingscriteria die zwaar meewegen. 
Na aanmelding zal de redactie en/of de jury beoordelen 
of het project dusdanig bijzonder is dat het mee kan 
dingen naar de titel Dak van het Jaar.

Indien dit het geval is, zal in de meeste gevallen een 
artikel in steilDAK aan het betreffende project worden 
gewijd. De jury stelt vervolgens aan de hand van de 
beschikbare informatie de shortlist samen. De betrokke-
nen bij de projecten op de shortlist worden vervolgens 
uitgenodigd om middels een korte presentatie aanvul-
lende informatie te komen verstrekken en eventuele 
vragen van de jury te beantwoorden. Aan de hand hier-
van zal de winnaar worden bepaald. De winnaar wordt 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van 
alle ketens binnen de hellende dakenbranche uitgebreid 

in het zonnetje gezet.

“Alle projecten die meedingen 
naar de prijs zullen tijdens de 
prijsuitreiking worden bespro-
ken,” besluit Lindeman. “Het 
is immers de bedoeling de 
kwaliteit die in de hellende 
dakenbranche aanwezig is zo 
goed mogelijk voor het voetlicht 
te brengen. Goed voorbeeld doet 
goed volgen: wij hopen op deze 
manier een bijdrage te kunnen 
leveren aan de bevordering van 
kwaliteit binnen de hellende 
dakenbranche.” ●

Dit artikel kunt u lezen op  
www.steildak.nl.

Aparte categorie ‘hellende daken’ bij Dak van het Jaar

Jachthuis Sint Hubertus (Jobse bv te Middelburg/Lei Import. Woning te Empel, De Rietdekker bv te Ederveen.

Chinese tempel Amsterdam, Konrad Roof Technology te Middenmeer.

Castellum Noordwijkerhout, Sloof bv te Rijssen.
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DAK VAN HET JAAR 2017 

Dakrenovatie met hoge moeilijkheidsgraad
De DakAward 2017, de prijs voor het 
Dak van het Jaar 2017, zal volgend 
jaar in twee categorieën worden uit-
gereikt: platte en hellende daken. In 
de komende jaargang van steilDAK 
zullen de genomineerde projecten 
uit de hellende dakenbranche uitge-
breid worden beschreven.

In het Belgische Wilrijk (bij Antwerpen) is onlangs 
het dak van een monumentale villa op een bijzonder 
fraaie wijze gerenoveerd. Het werk aan het fraaie pand 
in Engelse stijl was complex omdat het bestond uit 
verschillende, zeer bewerkelijke dakdelen en diverse 
dakkapellen. Tegelijk werd de gevelbekleding vernieuwd. 
Het werk is uitgevoerd door JVK Ambachtelijke Daken 
uit Breda, specialist op het gebied van ambachtelijke 
dakbedekkingen (zink-, koper-, lood- en leien daken, plat 
en hellend). Directeur Jurgen van Keulen legt uit wat er 
zo bijzonder is aan het project.

“Het is een project waar verschillende partijen al 
tijdens de voorbereidingsfase afhaakten omdat ze het 
niet aandurfden. De dakbedekking en gevelbekleding 
moesten dan wel worden vernieuwd, maar het pand 
moest zijn ‘authentieke’ uitstraling behouden,’ vertelt 
hij. “De oorspronkelijk toegepaste speciaal gebakken 

leipannen zijn in eerste instantie wel verwijderd, maar 
we hebben ze niet weggegooid. Vervolgens werden de 
nog bruikbare leipannen gesorteerd om opnieuw op 
het dak te worden toegepast, in combinatie met nieuw 
geproduceerde leipannen die nagenoeg dezelfde kleur 
en afwerking kregen. Ook werd de isolatiewaarde van 
het dak verbeterd en waren de details allesbehalve alle-
daags. Al met al een bijzondere klus waar we ons goed 
op hebben kunnen uitleven.”

Het werk is begin 2017 naar volle tevredenheid van de 
opdrachtgever opgeleverd

LEIPANNEN
Ook is een nieuwe xps-isolatie van Rc=3 tussen de bal-
klaag aangebracht. Vervolgens is een dampdoorlatende, 
waterdichte spinvliesfolie aangebracht met behulp van 

tengellatten. Hierop zijn de nieuwe leilatten (45-28 mm) 
aangebracht.

“Bijzonder was bijvoorbeeld het sorteren van de oude 
leipannen. De pannen die nog goed waren, werden ver-
volgens gemixt met de nieuwe leipannen. Het betreft 
de leipan Rustique, in de kleur ‘Sablé Normand’. Deze 
wordt geproduceerd in de moderne productlocatie van 
Terreal in Normandië. Deze leipan, die gemaakt wordt 
volgens de meest geavanceerde productiemethodes, 
kenmerkt zich door een ambachtelijk karakter met een 
natuurlijke, warme grijsbruin genuanceerde kleur en  
een hoge kwaliteit, dankzij een bakproces tot 1050° C. 
Door deze eigenschappen is deze leipan, die door  
Leikon Dak bv te Waalwijk op de Nederlandse markt 
wordt gebracht, zeer geliefd in Frankrijk en steeds meer 
ook in de Benelux.”
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De speciale pannen, zoals de speciale randpannen, de 
ronde nok en de kepers, zijn speciaal voor dit project 
op maat gemaakt. De nokafwerking vond plaats met 
behulp van speciale ronde, gebakken leipannen. In de 
kepers zijn gebakken vorsten gebruikt, die zijn aan-
gebracht met behulp van een dakmortel op kleur. 
De pannen zijn vervolgens op het dak bevestigd met 
behulp van koperen, geruwde leinagels.

KOPEREN AFWERKINGEN
Bijzonder zijn verder de fraaie afwerkingen. Zo zijn alle 
kopse kanten aansluitingen (voet/rand) uitgevoerd in 
koper zetwerk. Ook de typisch Engelse goten uit twee 
delen en de kilgoten aan de voorzijde zijn uitgevoerd in 
koper. Verder zijn de kleine dakkapellen aan de achterzij-
de voorzien van een koperen bekleding, en de grote dak-
kapel aan de achterzijde heeft zelfs een koperbekleding 
in handgemaakte fels gekregen. Boven de ramen aan de 
voorzijde en de ronde portiek van de voordeur hebben 
tenslotte een gefelste loodbekleding (30 pds) gekregen.

Een kolfje naar de hand van de mensen van het uitvoe-
rende dakdekkerbedrijf JVK Daken uit Breda. “Wij zijn 
specialist op het gebied van de applicatie van ambach-
telijke dakbedekkingen,” vertelt Van Keulen. “Het is onze 
passie om deze, vaak complexe, daken op een kwalitatief 
juiste manier uit te voeren.”

“Dit type daken bevindt zich in het luxe segment,” 
besluit hij. “Wij werken dan ook veel voor particuliere 
opdrachtgevers uit de bovenkant van de markt, monu-
menten en de betere bouwbedrijven. Dit betekent dat 
we ook veel bijzondere daken uitvoeren met een hoge 
moeilijkheidsgraad. Dat is het bestaansrecht van ons 
bedrijf, want lang niet alle dakdekkerbedrijven kunnen 
deze werken aan. De dakrenovatie van deze prachtige 
villa in het Belgische Wilrijk is hier een mooi voorbeeld 
van.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.

DAKRENOVATIE VILLA TE WILRIJK (B)
• Opdrachtgever particulier
• Architect Stephane Boens te Sint-Martens-Latem (B)
•  Bouwkundig adviseur-bouwbegeleider Tom Wijmeersch  

te Antwerpen (B)
•  Dakwerken JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen te Breda,  

Ossendrecht en Lommel (B) 
• Leverancier Leipannen Leikon Dak te Waalwijk
• Leverancier dakisolatie Zinkunie te Breda/Boxtel 
•  Leveranciers zetwerk koperwerk in blank KME koper Zinkunie Breda  

en Defranq Rijen.
• Leverancier koperen bevestigers Bové Draadproducten te Ravenstein

PASSIE VOOR DAKEN

jurgen@jvkdaken.nl Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar !Breda T  076 303 2400 M  06 126 46 899

t

JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl
Dakdekkers  ▪  Leidekkers  ▪  Loodgieters  ▪  Zink- en Koperslagers
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Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
 www.ubbink.nl/dakconstructiebescherming

Levensduurverlengend, schadebeperkend,
gezond binnenklimaat!
Een goed ontworpen en vakkundig gebouwde dakconstructie vereist een deskundige 
water- en luchtdichte afwerking met voldoende ventilatie.
Warmte moet binnen blijven, terwijl we vocht, wind en ongedierte buiten willen houden. 
Om uw dakconstructie te beschermen en de levensduur te verlengen, biedt Ubbink 
‘Dakconstructie Bescherming’, een breed assortiment producten op het gbied van 
lucht- en waterdicht bouwen, dakconstructieventilatie en beschermingsproducten, 
geschikt voor nieuwbouw en renovatie voor hellende daken met pannenafwerking.
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WET KWALITEITSBORGING

Op 21 februari 2017 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer 
ingestemd met de  Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).  
Naar verwachting zal de WKB per 1 januari 2018 in werking treden. 
 Nieman Kwaliteitsborging heeft vanuit o.a. het ‘VKB instrument SWK’ al 
ervaring opgedaan met deze wet als externe kwaliteitsborger en is zich 
verder aan het voorbereiden op de komst van de WKB.

eisen uit het Bouwbesluit. Op dit moment is  
Nieman Kwaliteitsborging met een aantal instrumen-
taanbieders diverse pilotprojecten aan het draaien en 
hiermee gaan instrumenten worden (door)ontwikkeld. 
Tijdens de pilotprojecten wordt de deelnemende partij 
voorbereid op de WKB en wordt beoordeeld of het 
bouwwerk daadwerkelijk aan de eisen uit het Bouwbe-
sluit voldoet. Het doel is om uiteindelijk een verklaring 
af te geven. Een aantal pilotprojecten is al opgeleverd  
en in gebruik genomen. 

GEFASEERDE INVOERING EN WERKWIJZE
De wet zal gefaseerd van kracht worden. Dat houdt 
in dat bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 
(waaronder grondgebonden eengezinswoningen) vanaf 
1 januari 2018 niet meer door de gemeente worden 
getoetst aan de bouwtechnische voorschriften uit het 

ing. Patricia Meijerink

Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het 
Bouwen verschuift de focus van het verkrijgen van een 
vergunning naar het kunnen aantonen dat het opgele-
verde bouwwerk de vooraf overeengekomen kwaliteit 
heeft. Om dit doel te kunnen behalen, zal voor ieder 
vergunningplichtig bouwwerk een onafhankelijke 
kwaliteitsborger ingeschakeld moeten worden, die door 
toepassing van een borgingsinstrument zal moeten 
toezien of het bouwwerk daadwerkelijk voldoet aan de 
minimumeisen uit het Bouwbesluit.

De aanvrager van de omgevingsvergunning voor het 
bouwen is vanaf de inwerkingtreding primair verant-
woordelijk om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet 
aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. De bewijslast 
hiervoor zal over het algemeen aan de externe kwali-
teitsborger worden voorgelegd door de bouwer (daarin 
ondersteund door andere betrokken partijen). De bou-
wer legt deze bewijslast vast in een ‘as built’ dossier. Dit 
dossier dient alle relevante bewijsstukken te bevatten 
om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de 
eisen uit het Bouwbesluit 2012. 

Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet erop toe dat 
het bouwwerk daadwerkelijk aan de eisen uit het 
 Bouwbesluit voldoet en zal aan de vergunninghou-
der een verklaring afgeven op het moment dat er een 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwwerk 
voldoet aan het Bouwbesluit. De vergunninghouder 
verstrekt de verklaring en het ‘as built’ dossier aan het 
bevoegd gezag en zonder verklaring en gereedmelding 
mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. 

DE KWALITEITSBORGER
De externe kwaliteitsborger zal, zoals al eerder 
 omschreven, door toepassing van een instrument  
toe moeten zien op het voldoen aan de minimum- 

Bouwbesluit. De verantwoordelijkheid om aan te tonen 
dat wordt voldaan, ligt vanaf dan bij de marktpartijen. 
De verwachting is dat vanaf 2020 gevolgklassen 2 en 3 
van kracht worden.

Nadat alle fasen in werking zijn getreden, dient de ver - 
gunninghouder te bepalen in welke gevolgklasse het 
bouwwerk valt. Vervolgens dient hij een keuze te maken 
uit één van de goedgekeurde instrumenten en een 
erkende kwaliteitsborger in te schakelen. Dit instrument 
moet geschikt zijn voor de gevolgklasse waarin het 
bouwwerk valt. Het bevoegd gezag zal de vergunning-

aanvraag niet meer toetsen op de eisen uit het Bouw-
besluit, maar zal beoordelen of de aanvrager van de 
omgevingsvergunning een goedgekeurd instrument 
gaat hanteren en een erkende kwaliteitsborger gaat 
inschakelen.

Uit oogpunt van proportionaliteit en betaalbaarheid 
worden de regels met betrekking tot de toelating van 
instrumenten voor kwaliteitsborging mede afhankelijk 
gesteld van de gevolgklassen voor de verschillende ty-
pen bouwwerken. Hoe groter de gevolgen van het falen 
van een bouwwerk en van het gebruik ervan, hoe zwaar-
der de regels voor kwaliteitsborging en het instrument.

‘AS BUILT’ DOSSIER
De externe kwaliteitsborger dient vast te stellen dat het 
bouwwerk daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het 

Bouwbesluit en legt deze bewijslast vast in het ‘as built’ 
dossier. De bouwer en de hele keten zal hem hierbij 
gaan helpen. Door diverse partijen is er geanalyseerd 
welke informatie minimaal beschikbaar moet zijn in het 
‘as built’ dossier. De gegevens die bij de gereedmelding 
van het bouwwerk beschikbaar moeten zijn zal in de 
Algemene Maatregel van Bestuur worden gesteld. Bij of 
krachtens de Algemene Maatregel van Bestuur zullen 
criteria worden opgesteld die bepalen in hoeverre de 
kwaliteit van bouwwerken transparant en reproduceer-
baar moeten zijn. 

KEURINGEN
Tijdens de pilotprojecten is geconstateerd dat de 
keuringsplanning met de daarbij behorende keurlijsten 
steeds belangrijker zullen gaan worden. De bouwer 
heeft in de huidige situatie vaak niet de keurlijsten ter 
beschikking en als de bouwer deze al heeft opgesteld, 
dan zijn deze vaak te algemeen of alleen gericht op 
‘goed en deugdelijk werk’. Het is juist van belang dat de 
keurlijsten projectspecifiek ingericht zijn en dat ook op 
de onderdelen uit het Bouwbesluit wordt gekeurd en 
hiermee afgehecht.

ROL VAN DE LEVERANCIER
Tijdens een aantal pilotprojecten en het opstellen van 
het bijbehorende opleverdossier werd ook duidelijk dat 
de rol van de leveranciers en onderaannemers de nodige 
aandacht vraagt. Deze partijen staan doorgaans verder 
van het bouwproces af, maar zullen in de toekomst wel 
steeds vaker een cruciale rol gaan spelen in het leveren 
van bewijslast aan de bouwer en in het dragen van 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Het is voor 
de bouwer onmogelijk om het ‘as built’ dossier alleen 
samen te stellen. Leveranciers, producenten en onder-
aannemers kunnen de bouwer ontzorgen door de meer 
specialistische input over de producten aan te leveren. 
Nieman Kwaliteitsborging is diverse leveranciers aan 
het voorbereiden op de Wet Kwaliteitsborging. 

PRAKTIJKDAG KWALITEITSBORGING
Op 17 mei aanstaande organiseren Nieman Kwaliteits-
borging en Balance & Result de 2e Praktijkdag Kwaliteits-
borging voor het Bouwen. Graag vertellen wij op eze dag 
op welke manier u deze veranderingen kunt doorvoeren. 
Naast een plenair gedeelte worden er in een aantal work-
shops antwoorden op vragen gegeven zoals: Hoe ont-
werp, realiseer en verifieer je risico gestuurd ontwerpen? 
Hoe ga je slim om met bestaande concepten en repete-
rende bewijslast? Hoe regel je ketenverantwoordelijkheid 
& ketenbetrokkenheid? Hoe richt je een ‘as built’ dossier 
logisch in? Via de website van Nieman Kwaliteitsborging 
vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.

De rol van de kwaliteitsborger

ing. Patricia Meijerink is werkzaam als junior specialist bij Nieman 
Raadgevende Ingenieurs en Nieman Kwaliteitsborging te Zwolle.
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ASBESTDAKEN

Asbestdaken vanuit juridisch, economisch en fiscaal perspectief
De overheid verplicht alle vastgoedeigenaren om vóór 2024 hun asbest-
daken te verwijderen. Dacht u: dat duurt nog wel even, daar heb ik nu 
nog geen last van? Helaas, ook nú ondervindt u al juridische, fiscale  
en  financiële problemen met uw asbestdak, die wellicht minder zichtbaar 
zijn maar daarom niet minder relevant zijn voor uw zakelijke of persoon-
lijke portefeuille... Een toelichting.

nemen om een gebouweigenaar te dwingen tot het ver-
wijderen van zijn asbestdak, al wordt daar nog weinig 
gebruik van gemaakt.2 

Durft de lokale overheid het wel aan om op grote schaal 
burgers te dwingen om daken te vervangen, wanneer zij 
dat vanwege geldgebrek niet kunnen? De gemiddelde  
daksanering van een woning kost circa € 8.000 en dan 
zit er nog geen nieuw dak op! In wezen is een bestuurs-
rechtelijke boete zelfs contraproductief, want dan heeft 
de burger nóg minder geld om aan het dak te besteden. 

Het is overigens nog niet duidelijk waar Gemeenten en 
 Gedeputeerde Staten de mankracht en budget vandaan 
zullen halen om naleving van het asbestdakenverbod af  
te dwingen; of zelfs waar de door de overheid genoem-
de 120 miljoen m2 afval van asbestdaken naartoe moet. 
 Hebben de huidige stortplaatsen daar wel ruimte 
voor? En wat gebeurt er op de lange termijn daarmee? 
(Niemand wil een tweede Lekkerkerk-drama, laat staan 
meerdere.)

Het asbestdak heeft ook consequenties in de verkoop-
situatie: wie weet dat hij een asbestdak heeft, behoort 
de potentiele koper daarover te informeren. Zulke 
eerlijkheid komt de verkoopkans- en prijs niet ten goede, 
maar relevante informatie verzwijgen kan soms héél erg 
duur uitpakken. Asbest kan onder omstandigheden als 
verborgen gebrek worden gezien en dan bij de verkoop 
van een pand aanleiding geven tot stevige juridische 
confrontaties. En zo kan er nog veel meer in de juridi-
sche sfeer worden genoemd. 

HET ECONOMISCHE PERSPECTIEF
Hoewel er enige overheidssubsidie bestaat om asbest-
daken te slopen en te vervangen door een dak met zon-
nepanelen, blijft het een dure grap. De overheid heeft 
beraamd dat de maatschappelijke kosten neerkomen op 

Drs. Arjan Endhoven en mr.dr. Yvonne Waterman

HET ASBESTDAKENVERBOD
Asbestdakpannen beginnen na dertig jaar duidelijk te 
ver weren: het cement in de dakpannen brokkelt af en 
het (voormalig hechtgebonden) asbest daarin komt dan 
vrij in de lucht en valt op de lokale bodem. Om deze scha-
de voor de volksgezondheid en het milieu te beperken, 
heeft de overheid aangekondigd dat per 1 januari 2024 
alle asbestdaken in Nederland moeten zijn verwijderd. 
Waarom 2024? Dat is precies dertig jaar na de invoering 
van het asbestverbod in 1994. 

In 2015 was er nog ongeveer 120 miljoen m2 asbestdaken 
(en asbestgevelbekleding) aanwezig, waarvan 75% in de 
agrarische sector. Per jaar wordt ongeveer 4 miljoen m2 
van deze daken verwijderd; maar om het doel te halen, 
zou dit ruim drie keer zo veel moeten zijn.1

Het asbestdakenverbod betreft nadrukkelijk alleen 
asbest daken die in verbinding staan met de open lucht: 
asbesthoudende gevelbekleding en asbesthoudende 
materialen in een gebouw behoeven niet te worden 
verwijderd. 

HET JURIDISCHE PERSPECTIEF
Vanaf 2024 zal de bestuursrechtelijke handhaving in 
handen zijn van Burgemeester en Wethouders en in 
voorkomende gevallen van Gedeputeerde Staten. Die 
zullen op basis van het Asbestverwijderingsbesluit 
en de Wet Milieubeheer aanvullende bevoegdheden 
krijgen. Daarnaast behouden zij in het kader van hun 
bouw- en woningtoezicht de mogelijkheid om be-
stuursrechtelijk op grond van de zorgplichtbepalingen 
van artikel 1a van de Woningwet en artikel 7.21 van het 
Bouwbesluit 2012 te handhaven. In ernstige gevallen 
kunnen zij ook nu al maatregelen als bestuursdwang 

€ 882 miljoen.3 Dat bedrag moet hoofdzakelijk door de 
eigenaren van het betreffende onroerend goed worden 
betaald. 

Maar ook de inpandige aanwezigheid van asbest  
kan heel wat saneringskosten met zich meebrengen. 
 Daar naast ook nog indirecte schade, vertragings- 
schade, reputatieschade, ziekteverzuim door gestrest 
personeel, etc. 

Eén ding is zeker: asbestsaneringsbedrijven hebben 
voor lopig geen gebrek aan werk.

HET FISCALE PERSPECTIEF
Het is om een scala aan redenen belangrijk dat uw 
accountant/belastingadviseur aandacht schenkt aan 
de aanwezigheid van een asbestdak en inpandig asbest 
in relatie tot de waarde van het pand en de bedrijfsvoe-
ring. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk en het is 
niet altijd slecht nieuws!
1  De marktwaarde: waarom zou een kopende belegger 

kiezen voor een pand dat moet worden gesaneerd, 
als hij ook een vergelijkbaar, maar asbestvrij pand in 
de buurt kan kopen? Wat is een realistische waarde?

2  De beleggingswaarde: heeft de sanering van asbest-
daken invloed op de bedrijfsvoering van de huurder? 
Wat betekent dit volgens het huurcontract en even-
tuele schadecompensatie?

3  De winstbelasting: een pand met een asbesthou-
dend dak moet gesaneerd worden; onder voorwaar-
den is een fiscaal aftrekbare voorziening denkbaar, 
daarmee haalt u de kosten naar voren, hetgeen 
scheelt in de cashflow.

4  De financiering: wie een hypotheek wil krijgen, zal 
ook de vraag van de bank moeten beantwoorden of 
hij een asbestdak heeft. Wil de bank nog wel (her)
financieren en in hoeverre?

5  Lokale heffingen: het pand met asbestdak is minder 
waard, dan is het redelijk dat er ook minder belas-
ting wordt betaald. 

6  Erfbelasting: een pand met asbestdak is minder 
waard, dus ook hier een lagere belastingafdracht.

Verzekering: dekt de brandpolis wel (adequaat) de reno-
vatie of herbouwkosten na een asbestbrand? Of de om-
gevingsschade bij de buren, wanneer hun erf bezaaid is 
met de resten van uw asbestdak? 

Wat dekt de brandpolis überhaupt? De ervaring leert 
dat de gemiddelde polishouder daar voorafgaand aan 
een brand geen idee van heeft en dat het achteraf altijd 
tegenvalt. Moeten er financiële reserves worden aange-
houden voor dit risico en kan dat voldoende?

Het zal de moeite lonen om uw accountant/fiscalist te 
consulteren vóór de sanering van het asbestdak. Is het 
bijvoorbeeld voordeliger om de sanering op te voeren 
als onderhoud of liever als onderdeel van een meer 
omvattende verbetering? En wat is gunstiger op de 
korte en lange termijn, qua waarde- en/of huurprijs-
ontwikkeling? Zie de asbestsanering als een kans om te 
investeren in een milieuvriendelijk/energieopwekkend 
dak en maak gebruik van de mogelijke investeringsfaci-
liteiten! Een crisis is een kans, dus wellicht een moment 
voor aanpassing van de huurovereenkomst: investerin-
gen door de verhuurder kunnen fiscaal in aftrek beperkt 
worden, waar de huurder geen last van heeft; dus las-
tenverschuiving van verhuurder naar huurder kan voor 
beiden financieel voordelig zijn!

TER AFRONDING
Ook bij asbestdaken geldt: bezint eer gij begint. Vooraf 
 informatie inwinnen bij deskundigen kan u veel geld én 
kopzorgen schelen. ■

1  Besluit van Wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005, p. 6. 
2  Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 september 2011, 

zaaknummer 201102170/1/H1.
3  Besluit van Wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005, p. 11.
4  Besluit van Wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005, p. 11.

Arjan Endhoven is Partner Belastingadvies in de branchegroep  
Bouw & Vastgoed bij BDO Accountants & Adviseurs te Amstelveen.  
Yvonne Waterman (Waterman Legal Consultancy) is gepromoveerd  
op werkgeversaansprakelijkheidsrecht en specialiseert zich in asbest-
aansprakelijkheidsrecht. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ze  
naar ons via arjan.endhoven@bdo.nl en waterman@watermanlegal.nl

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.
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DAKRAMEN

De integratie van zonne-energie en daglicht
Het beschikbare dakoppervlak 
wordt steeds meer gebruikt 
voor de toepassing van zonne-
systemen. Maar het belang van 
daglicht voor het comfort van de 
binnenruimte moet daarbij niet 
verwaarloosd worden. Hoe zijn 
zonne-energie en daglicht op het 
dak te integreren?

gestimuleerd door BTW-aftrek voor de aanschaf van de 
panelen en het (ter discussie staande) salderingssys-
teem, waarmee men met een goede prijs de overtollig 
opgewekte energie kan teruggeven aan het net.

Parallel starten steeds meer woningcorporaties met 
energierenovatieprojecten waarmee zij invulling geven 
aan de ambitie van de Rijksoverheid, die een energie-
neutrale bebouwde omgeving in 2050 nastreeft. Op 
weg daar naartoe is de ambitie dat alle huurwoningen 
van woningcorporaties in 2020 voorzien moeten zijn 
van label B (of beter), en in 2030 van label A. 
Voor nieuwbouw worden de maatregelen ook steeds 
concreter. De eisen staan beschreven in de BENG-eisen 
en een belangrijke stimulans voor PV-panelen lijkt de 
BENG 3-eis te zijn waarin wordt gesteld dat 50% van het 
energieverbruik afkomstig moet zijn uit hernieuwbare 
bronnen, zoals de zon.

WOONCOMFORT
Op dit moment wordt er al flink geëxperimenteerd met 
energieneutrale nieuwbouw, zoals de NOM-woningen. 
Naast de complete projecten die worden opgeleverd, 
zijn er flink wat renovaties gerealiseerd, zoals  
De Poorters van Montfoort. Al deze ervaringen worden 
nauwlettend gevolgd door de Rijksoverheid om te leren 
wat er zoal mogelijk is om (bijna) energieneutraal te 
kunnen bouwen. Daarbij is het van belang dat er ook 
naar andere belangrijke ontwerpeisen wordt gekeken. 
Eén daarvan is het comfort voor de gebruiker. Comfort 
begint zich echter, net als duurzaamheid, te transfor-
meren tot een containerbegrip waaronder zich een 
diversiteit aan onderwerpen scharen.

De Healthy Home Barometer is een jaarlijks terugkerend 
onderzoek onder Europeanen naar het belang van een 
gezonde leefomgeving. In deze Barometer wordt de 
comfortbeleving gebaseerd op acht verschillende facto-
ren, waarvan energiekosten er één is. Daarnaast worden 

voldoende 
daglicht, een 
goede nachtrust, 
genoeg ruimte, 
goede staat 
van onderhoud 
en een gezond 
binnenklimaat 
door bewo-
ners gezien 
als belangrijke 
factoren die het 
wooncomfort 
bepalen.

Terug naar de 
waargenomen 

tendens van PV-panelen op de daken. Daken worden 
steeds vaker full-roof met PV-panelen uitgevoerd en 
dan valt één ding op. Bij full-roof PV daken zijn bijzonder 
weinig mogelijkheden om de ruimte onder het hellende 
dak te gebruiken als leefruimte. Doordat het dak dicht 
is, kan slechts heel beperkt of helemaal geen daglicht en 
frisse lucht de ruimte binnentreden.

ORIËNTATIE
Om dit probleem enigszins op te kunnen vangen, zien 
wij dat ramen vervolgens op de andere zijde van het dak 
worden toegepast, bijvoorbeeld op het noorden, en deze 
worden dan al gauw met triple glas uitgevoerd. Terwijl 
juist de op het zuidwesten georiënteerde ramen, net als 
de PV-panelen, een voordeel hebben. De ruimte achter 
de ramen kan in de wintermaanden worden verwarmd 
door de passieve zontoetreding. Ook maakt daglicht van 
twee kanten een ruimte dynamisch en zorgt het door 
het uitzicht voor een beter contact met de buitenwe-
reld. Daarnaast blijkt uit onderzoek1 dat ruimten met 
gemiddeld twee uur per dag direct zonlicht worden 

ervaren als meer comfortabele ruimten dan ruimten 
waar nooit direct zonlicht binnenkomt. 
Vervolgens kunnen dakramen in de zomermaanden 
worden gebruikt voor nachtkoeling. Goed geïsoleerde 
gebouwen kunnen in de zomermaanden opwarmen en 
hierdoor oververhit raken waardoor het comfort verslech-
tert. Door een gevelraam aan de noordzijde te openen 
en een dakraam te openen in het hellende dak ontstaat 
er een thermische trek. Deze trek zorgt ervoor dat de 
temperatuuroverschrijding wordt teruggedrongen en 
de woning gedurende de koele zomernacht weer op een 
acceptabel en comfortabel niveau wordt gebracht.

OPLOSSINGEN
Het integreren van daglicht en PV is op dit moment 
hard in ontwikkeling. De partijen die producten aanbie- 
den op het hellende dak werken momenteel aan  
goede aansluitdetails om waterdichtheid en esthetiek  
te  waarborgen. Daarnaast is het van belang dat de 
verantwoordelijkheden en garanties voor alle partijen 
transparant en duidelijk zijn. Goede en juiste aan-
sluitingen zijn al te vinden.
Een goede en weloverwogen integratie op het dak is van 
essentieel belang als ervoor wordt gekozen om wonin-
gen individueel te voorzien van een hernieuwbare ener-
gievorm, zoals PV-systemen. Alleen de energieopbrengst 
van de PV-elementen in de  BENG-eisen verrekenen 
zonder rekening te houden met de nuttige en bruikbare 
vloeroppervlakte direct onder het hellende dak is niet 
duurzaam. Een holistische2 benadering van het ge-
bouwontwerp waarbij de belangen van de toekomstige 
bewoners boven alles gaat, is dan ook essentieel. Als ge-
bruikerscomfort en gezondheid leiden tot noodzakelijke 
aanpassingen in de technische installatiekeuzes om te 
voldoen aan de BENG-eisen en energieonafhankelijk-
heid, dan is dat meer dan het overwegen waard. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.

Marcel Vreeken, VELUX

De ruimte die daken ons bieden wordt al decennialang 
benut voor de toepassing van nieuwe technologieën. 
Gelukkig ligt de tijd dat we een woud aan tv-antennes 
op de daken zagen verschijnen al jaren achter ons. Ook 
de opvolger van de tv-antenne, de schotel, lijkt met de 
intrede van digitale televisie en glasvezelaansluitingen 
zijn beste tijd te hebben gehad. Maar mede door de 
vooruitgang en de drang naar energie-onafhankelijk-
heid verandert het dakenlandschap, door de komst van 
PV-panelen, langzaam maar zeker opnieuw. 

Is de toepassing van PV op daken een tijdelijke trend, of 
moeten we deze technologische ontwikkeling eerder 
beoordelen als ‘de nieuwe vorm van dakbedekking’? Als 
dit laatste het geval is, is men dan vervolgens ook in 
staat om de integratie van PV-panelen op daken con-
structief, technisch, fysisch en esthetisch verantwoord 
toe te passen? 

De tijd lijkt rijp om hierover een discussie te voeren, 
omdat wij aan de vooravond staan (of volgens diverse 
koplopers zijn wij hier allang in beland) van een verdere 
verduurzaming van de woningvoorraad. De definities 
voor nieuwbouw worden momenteel bepaald binnen 
BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), met daarbij 
een duidelijke boodschap om het gebruik van hernieuw-
bare energie in het gebouwontwerp fors mee te wegen.

STIMULANS
Wat wij zien, is in elk geval een duidelijke toename van 
het aantal zonnepanelen op daken. Voor de particulier 

1  Een analyse van Europese regelgeving heeft inzicht opgeleverd in de 
noodzaak om een periode in het jaar een minimum aan direct zonlicht in 
een ruimte mee te rekenen. In de Britse standaard, BS 8206-2:2008 is dit 
ook duidelijk geformuleerd. De aankomende Europese norm prEN 17037 
verwijst eveneens naar dit minimum aan direct zonlicht.

2  Met een holistische benadering wordt bedoeld dat de verschillende keuzes 
die worden gemaakt in het ontwerp, installatietechnisch, esthetisch, 
bouwfysische en comfort technisch op elkaar inwerken en in samenhang 
zijn of worden gebracht.
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DUURZAAMHEID

Aannemingsbedrijf Draisma stimuleert circulaire economie
Onlangs is de renovatie van 17 woningen o.a. aan de Jan van  Houtemlaan 
in Ugchelen (gemeente Apeldoorn) gereed gekomen, waarbij de oude 
 betondakpannen zijn vervangen door nieuwe pannen. Op zich niet 
spraakmakend, maar Aannemingsbedrijf Draisma uit Apeldoorn streeft 
duurzaam bouwen na en kon door het recyclen van de pannen bijdragen 
aan de circulaire economie.

De nieuwe dakpannen zijn ingekocht bij  
Raab Karcher Bouwstoffen in Apeldoorn, die als groep 
voorop loopt met Greenworks. Duurzaam bouwen is 
daarbij de spil en er wordt om die reden altijd naar 
toegevoegde waarde gezocht, samen met de kern-
leveranciers van de aannemer. Nelskamp Dakpannen 
werd benaderd om hierin mee te denken en aangezien 
dit bedrijf een positieve ervaring heeft opgedaan met  
de renovatie van 174 woningen in Hengelo (Ov) werd  
het mogelijk ook nu met zorg voor materiaal en milieu 
te renoveren. Harold Kock van de dakpannenleverancier 
vat dit samen met de slogan die voor cradle-to-cradle 
(C2C) wordt gebruikt: ”Afval bestaat niet, maar dient  
als grondstof voor nieuwe producten.”

GRINDVERVANGERS
Mark Hofman van Twee R Recycling uit Hengelo (Ov) 
had al eerder aangegeven op zoek te zijn naar grindver-
vangers. Dakpannen kunnen hier uitkomst bieden. Deze 
zijn tot zeer fijne deeltjes te vermalen om in diverse 
nieuwe producten te kunnen gebruiken. Grovere delen 
komen als stortbeton terug in betonconstructies als 
wanden, balken, vloeren, e.d. Betongranulaat 4/8 gaat 
naar de betonwarenindustrie waar betontegels  
en opsluitbanden van worden gemaakt. De kleinste 
fractie 0/4 wordt in de stelspecie gebruikt. 

SAMENWERKING
Door zijn enthousiaste medewerking tracht de dak-
panleverancier ook andere partijen aan te zetten om  
de circulaire economie te stimuleren. 

Paul Meulman van Raab Karcher Bouwstoffen heeft 
in een gesprek met Richard Immink van aannemer 
Draisma aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor 
hergebruik voor de renovatie van de 17 woningen.  
Het is geen vooraf opgenomen voorwaarde van de 
Woningstichting  De Goede Woning, maar voor het 
 aannemersbedrijf staat milieuverantwoord onder-
nemen hoog op de agenda. 

Om recyclen betaalbaar en milieuverantwoord te 
houden mogen de vrachtwegen niet te lang zijn en 
daarom is gevraagd of Attero haar medewerking wil ver-
lenen, aangezien zij in Twello relatief dicht in de buurt 
gevestigd zijn. Robert Naaijer van het transportbedrijf 
zegt hierover: ”Schoon betonpuin kan bij ons tegen een 
 gereduceerd tarief worden gestort (t.o.v. gemengd/
ongesorteerd puin). Het gebroken materiaal, al naar 
gelang de behoefte, wordt afgenomen door beton-
producenten (ten behoeve van banden, tegels, e.d.) en 
daarnaast verwerkt in eigen producten (mega-blokken, 

keerwanden, e.d.). Verder wordt er door het bedrijf 
gekeken naar innovatieve recycling ten behoeve van een 
gesloten keten en een verdergaande CO2-reductie.”

TIJDIG OM TAFEL
De renovatie van de 17 woningen is een goed voorbeeld 
hoe marktpartijen antwoord geven op de duurzaam-
heidsopgave. Het hoeft niet méér te kosten en zelfs  
niet voorgeschreven te zijn, mits partijen tijdig met 
elkaar aan tafel gaan en allen een steentje bijdragen. 
De bewoners en Woningcorporatie De Goede Woning 
hebben er ‘niets van gemerkt’ en zo hoopt aannemer 
Draisma zich op een duurzame wijze te kunnen onder-
scheiden in de markt.

Harold Kock besluit: ”Nelskamp ondersteunt graag 
haar relaties om samen te werken aan het duurzaam-
heidsprincipe ten gunste van alle partijen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.
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RIETEN DAKEN

De bepaling van de kwaliteit van riet
Hoe is de kwaliteit van riet te 
 bepalen? In samenwerking met het 
Duitse Julius Kuhn Instituut (JKI) 
heeft de Vakfederatie Rietdekkers 
hier onderzoek naar gedaan. In 
de publicatie De kwaliteit van riet 
komt men bovendien tot een aantal 
 praktische wenken.

heeft daardoor lang niet altijd zicht op de herkomst en 
kwaliteit van het riet – terwijl de klanten tegenwoordig 
meer vragen hebben over deze kwaliteit. 

Daarom heeft de Vakfederatie Rietdekkers veel funda-
menteel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van riet: 
wat bepaalt de kwaliteit, hoe wordt deze beïnvloed?  
En hoe is de kwaliteit objectief te bepalen? Na jarenlang 
onderzoek hebben we antwoorden op diverse vragen 
kunnen formuleren, deze zijn gepubliceerd in een 
 uitgave van Riet ABC: De kwaliteit van riet. In dit artikel 
een kort overzicht.

Hoe ziet het ideale riet eruit? De eindconclusie van alle 
uitgevoerde testen is dat de meest bepalende para-
meter voor de kwaliteit van riet de hoogte is (hoe laag) 
waarop het riet in het veld gesneden is. Dit bepaalt 

Willem den Hartog, Vakfederatie Rietdekkers

In het jaar 66 schreef de Romeinse schrijver Plinius: 
“De volkeren in het noorden bedekken hun huizen met 
riet en zulke daken blijven lang goed”. Helaas gaat dat 
tegenwoordig in lang niet alle gevallen meer op. Om in 
kaart te brengen waar dit aan ligt, en om de problemen 
in de toekomst te voorkomen, heeft de Vakfederatie  
in samenwerking met het JKI onderzoek gedaan  
naar de kwaliteit van riet. Het jarenlange onderzoek 
heeft geresulteerd in het boek De kwaliteit van riet. 
Ontwikkeling van een testmethode voor de beoordeling 
van de kwaliteit van riet.

SPECIALISATIE
Voor de duurzaamheid van het rieten dak is het van 
groot belang dat het op een vakkundige manier wordt 
gemaakt met behulp van kwalitatief goed materiaal. 
In voorgaande eeuwen was het gebruikelijk dat de 
rietdekker zijn eigen riet sneed. Hij wist precies waar hij 
in de directe omgeving de beste kwaliteit kon vinden, 
wanneer dit geoogst moest worden en hoe het riet na 
de oogst behandeld moest worden, zodat er later het 
meest optimale dak mee gemaakt kon worden. 

Ook in de rietbranche heeft zich in de afgelopen eeuw 
een specialisatie van werkzaamheden voorgedaan. 
De allround vakman die zelf zijn riet sneed, schoonde, 
transporteerde, opsloeg en verwerkte bestaat niet 
meer. Die activiteiten zijn verdeeld onder riettelers, 
riethandelaren en rietdekkers. Bovendien komt het riet 
tegenwoordig vaak uit het buitenland. De rietdekker 

of de stoppel aanwezig is of niet. Er zijn verschillende 
 manieren om dit te bepalen. Algemeen kan men stellen 
dat de kwaliteit van het riet wordt bepaald door:

DE RIETTELER
Hij moet het riet laag snijden, de stoppel moet mee 
gesneden worden. Dit resulteert dan in:
•  Een hoger ligninegehalte (lignine is het bestanddeel 

van riet dat de stengel sterkte en stijfheid geeft);
•  Een hoger soortelijk gewicht;
•  Een lager hemicellulosegehalte (goed riet bevat weinig 

hemicellulose) en een lagere ‘in vitro’ verteerbaarheid.

Hij moet scherp gereedschap gebruiken, om een gaaf 
snijvlak te verkrijgen. Riet mag alleen uit zoet water en 
uit gebieden met een zoete ondergrond oogsten. Het 
riet moet bovendien goed op het veld worden voorge-

droogd. Dit kan niet in grote, compacte rollen: het riet 
moet in veldbossen los worden gebonden en gestapeld. 
Alleen op deze manier verkrijgt men droog riet met 
weinig voorgekiemde schimmels. 

DE RIETSCHONER/OPBINDER
Voordat het wordt opgebost, moet het riet goed ge-
droogd zijn. Het riet moet geschoond worden met als 
resultaat:
•  Een homogene stengelsortering
•  Een minimaal aandeel onrijpe, waterzuigende stengels
•  Geen overjarig riet of gebroken stengels
•  Geen vochtige of slecht geschoonde bossen in de rol

DE RIETHANDELAAR
De handelaar is degene die moet controleren of de teler 
en de schoner/opbosser het riet juist hebben behan-
deld. Hij kent de herkomst van het riet en de eindbe-
stemming: het rieten dak. Hij komt op beide plaatsen en 
spreekt beide beroepsgroepen, zodoende is hij de per-
soon die kan zien en beoordelen wat er bij de productie 
minder goed is gegaan en wat daar de gevolgen van 
zullen zijn. Hij weet waar het riet is gesneden en dus 
weet hij ook of er een risico bestaat voor een te hoog 
zoutgehalte.

DE RIETDEKKER
De rietdekker moet continu op zoek naar het goede riet, 
want er is (voorlopig) ook minder goed riet op de markt. 
Dat betekent dat de rietdekker:
•  Alleen riet met een aanwezige stoppel moet verwerken
•  Niet te fijn, maar liever wat grover riet moet gebruiken
•  Het riet vakkundig op het dak moet dekken (en hierbij 

vooral de dikte van het dak in verhouding met de leng-
te van het riet in het oog moet houden).

De hoogte waarop het riet gesneden wordt is de meest 
bepalende parameter voor de kwaliteit van het riet. De 
overige in de publicatie De kwaliteit van riet beschreven 
parameters zijn natuurlijk van even groot belang in het 
bepalen van de kwaliteit van riet en het rieten dak.
 
De afgelopen periode is veel kennis verworven over 
de kwaliteit van riet. De publicatie moet een bijdrage 
leveren aan de omschrijving waar de kwaliteit van riet 
voor rietdekwerk aan moet voldoen en, wat zeker zo be-
langrijk is, hoe deze kwaliteit beoordeeld en vastgesteld 
moet worden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.
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Kwaliteitseisen basis van gezonde bedrijfsvoering
Op 7 april a.s. opent Konrad Roof Technology officieel de deuren  
van de nieuwe, ruimere locatie in Middenmeer. Tijdens deze  
gelegenheid zullen ook de twee nieuw aangeschafte kranen te  
bezichtigen zijn.

hij heeft zitting in diverse commissies die ijveren voor 
een verbeterde kwaliteit in de dakenbranche en de jury 
van het Dak van het Jaar. 

Wat betreft de focus op kwaliteit, stelt Konrad dat  
het bedrijf de werken altijd volgens de kwaliteits-
richtlijnen van SKG-IKOB uitvoert. Het bedrijf is lid van 
Stichting Dakmeester. “Je ziet vaak dat dakdekkerbe-
drijven wel communiceren dat ze volgens de geldende 

kwaliteitseisen werken, maar ik durf te stellen dat dit 
in veel gevallen niet gebeurt. Veel bedrijven laten hun 
werken in onderaanneming uitvoeren en het uitvoeren-

de bedrijf heeft lang niet altijd alle kennis in kunde in 
huis om het werk op de juiste manier uit te voeren. Daar 
wordt de ellende van de toekomst mee gecreëerd.”

EIGEN PERSONEEL
“Dat is de reden dat wij onze werken altijd onder leiding 
van eigen mensen uitvoeren,” vervolgt Konrad. “Wij le-
nen wel personeel in, maar sturen ingeleend personeel 

Het nieuwe pand van Konrad Roof Technology in Middenmeer.

“ We investeren in  
de ontwikkeling van  
ons personeel.”
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Dakpannen aan vernieuwing toe?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw

van dakpannen daken!

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 54 0001

Groot onderhoud aan uw pannendak?

www.konrad-rooftech.com

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen 
op uw dak zouden kosten?

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website  

Directeur Karsten Konrad vertelt dat het bedrijf al jaren 
volgens dezelfde principes werkt en dat deze marktbe-
nadering aan de basis staat van een gezond bedrijf. In 
het kort zijn deze principes: een focus op kwaliteit, een 
hecht team, goede relaties in ere houden en een verant-
woorde groei. Ook buiten zijn werkzaamheden voor het 
dakdekkerbedrijf om zet Konrad zich in voor een goede 
kwaliteit van de hellende dakenbranche. Hij is bestuurs-
lid van branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) en 
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“Deze manier van werken is alleen houdbaar als de af  
te leggen afstanden te overzien zijn. Wij werken voor-
namelijk regionaal, op enkele wat verder gelegen klanten na. 
Dit zijn klanten die ons in de moeilijke tijd gesteund hebben 
en die willen we, nu het weer beter gaat, niet laten vallen. 
Ook in het algemeen geldt dat we voornamelijk werken op 
basis van een goede relatie, regelmatig zelfs op basis van 
een mondelinge overeen komst. Dat kan, omdat onze klanten 
weten dat wij eerlijke prijzen hanteren.”

NIEUWE KRANEN
Naast het nieuwe pand heeft men in de loop van het afge-
lopen half jaar ook twee nieuwe Klaas kranen van All-up in 
gebruik genomen. Het totale aantal kranen dat het bedrijf 

in kan zetten komt daarmee op vier.  “Deze investering ver-
hoogt onze omzetsnelheid aanzienlijk,” vertelt Konrad. “Wij 
voeren zowel nieuwbouw- als renovatiewerkzaam heden uit 
en bij beide typen projecten kunnen deze kranen een be-
langrijke toegevoegde waarde hebben. De kranen stempelen 
smal af, wat betekent dat ze ook goed in stedelijke gebieden 
inzetbaar zijn. Verder zijn de kranen opgebouwd op een Iveco 
met Clixtar oplegger, waardoor ze met een  BE-Rijbewijs 
te vervoeren zijn. De Klaas K27-32TSR kraan is te bedienen 
zonder hijsbewijs, wel zijn we bij All-up geweest voor de 
dagcursus ‘Veilig werken met de Klaas kraan’.

Tijdens de opening op 7 april zullen de kranen in actie te 
bewonderen zijn. Tevens is het nieuwe pand te bezichtigen. 
Karsten Konrad stelt de toekomst van het bedrijf zonnig in 
te zien: “Nadat een tijdlang prijs het belangrijke verkoop-
argument was, merken we dat een kwalitatieve uitvoering 
weer meer in de overweging wordt meegenomen. En 
terecht, want zoals bekend is een kwalitatief dak op de lange 
termijn ook financieel het meest voordelig.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.

alleen op pad met onze voorman of pro-
jectleider. We investeren in de ontwik-
keling van ons personeel en sturen onze 
medewerkers alleen naar de opleiding 
nadat ze intern een traject hebben 
doorlopen. Dat we niet met ingeleend 
personeel werken, betekent dat we 
niet méér werken aannemen dan onze 
organisatie aankan. We moeten daarom 
helaas ook regelmatig projecten aan 
ons voorbij laten gaan.”

“Elke werkdag verzamelt ons personeel 
zich eerst op onze locatie. Dan worden 
de lopende zaken besproken, zodat 
iedereen van elkaar weet wat er speelt. 
’s Avonds meldt iedereen zich weer hier 
af en gaat men met eigen vervoer weer 
naar huis. Op vrijdagmiddag drinken we 
met zijn allen een borreltje en dan is er 
ook geen hiërarchie tussen directie en 
personeel. Op deze manier blijft ieder-
een het gevoel houden in een team te 
werken.”

“ Wij voeren onze werken  
altijd uit onder leiding  
van eigen mensen” 

MET KLAAS GAAT HET DAK ERAF ...

EN ER NATUURLIJK WEER OP !

Klaas kranen. Op aanhanger of vrachtwagen…

Ze staan al jaren hun mannetje in de dakdekkers- 

wereld. Werkhoogtes van 24 tot en met 50 

meter, hijscapaciteit tot 6.000 kg, met of zonder 

hijsbewijs… U zegt het maar! Snelheid en 

efficiëntie gegarandeerd. En de hoogste kwaliteit 

natuurlijk. Zoals u van All-Up gewend bent. In elk 

opzicht. Dus ook qua service en reparatie.

Meer weten ? 
all-up.nl +31 (0) 546 - 544724

BEDRIJFSNIEUWS
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ZONNE-ENERGIE 

Luchtdichte dakdoorvoer voor 
bekabeling zonnepanelen
De bekabeling van zonne-energiesystemen moet van buiten naar  
binnen worden gebracht. Hier wordt per 1 april een nieuwe oplossing  
voor geïntroduceerd.

Bij het plaatsen van zonnepanelen op 
woningen wordt de bekabeling door-
gaans door het hellende dak naar binnen 
gevoerd. Deze bekabeling, waar vaak hoge DC-spannin-
gen op staan, wordt veelal tussen de constructie door-
gevoerd en met purschuim afgedicht. Dit kan op termijn 
door werken van de constructie of invreten van vocht 
kortsluiting in het systeem veroorzaken. Ook wordt 
bekabeling via een aangebracht gat in het dakbeschot 
doorgevoerd.  Beide manieren veroorzaken problemen 
ten aanzien van luchtdichtheid en vooral brandveilig-
heid doordat de bekabeling niet volgens NEN1010:2015 
(in buis!) wordt aangelegd.
 
Conduct Technical Solutions introduceert de  
RoofDuct Dakdoorvoer om deze problematiek op te los-
sen. Deze biedt een volledig luchtdichte doorvoer – in en 
langs de buis –waardoor de binnenvoer van bekabeling  
geen negatief effect heeft op de te halen EPC-waarde.  
Overeenkomstig NEN1010:2015 522.3.2 wordt de beka-
beling door een buis gevoerd en daarmee aanraak- en 

    besparing in gewicht 
met reductie van 30%

easyLife

· Ergonomisch, minder fysieke belasting
· Milieuwinst, meer te laden op een vracht dus besparing vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
· Nieuwe toepassingsgebieden door lichtgewicht constructie

info@nelskamp.nl · www.nelskamp.nl

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

Sigma-pan EasyLife
Nieuwe lichte betondakpan wegen 3 kg/stuk = 30 kg/m2 

brandveilig doorgevoerd.  Binnen in de woning wordt  
de dakdoorvoer afgedekt met de RS-lasdoos voorzien 
van vijf uitbreekpoorten voor een K25/P25/Z25-koker.  
De RS-lasdoos is voorzien van waarschuwingstekst  
‘Let op hoge DC-spanning in bekabeling’. Hiermee wordt 
gevaarlijke spanning veilig naar binnen gebracht. 

Zodoende worden verschillende uitdagingen in één  
keer opgelost:
 
•  Het systeem draagt bij aan het behalen van de vereiste 

EPC norm; 
•  Het voorkomt kortsluiting onder de dakpan door 

 toepassing van RoofSupport draadgoot;
•  Het voorkomt kortsluiting als gevolg van verkeerd door 

de constructie doorvoeren van de bekabeling; 
•  Geen gevaarlijke aanraakspanning meer op zolder 

doordat de DC bekabeling in een afgesloten kabelgoot 
naar de omvormer wordt gebracht.

Vanaf 1 april is het product verkrijgbaar bij de landelijk 
dekkende elektrotechnische groothandels. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

Triangelbrug®  
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar 

info@artilan.nl
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BIM

Dakpanmodellen in BIM
BIM (Building Information Model) wordt steeds meer herkend als  
middel om de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de faalkosten te 
verminderen. De meeste A-leveranciers zijn manieren aan het ontwikke-
len om hun producten via BIM aan te bieden. Dakpanleverancier Monier 
introduceerde onlangs haar systematiek. 

De faalkosten maken 
steeds een enorm deel 
van de  totale bouwkos-
ten uit. Een groot deel 
hiervan is te  wijten aan 
een gebrekkige commu-
nicatie tussen de respec-
tievelijke bouwpartijen. BIM 
is één van de manieren om hier 
iets aan te doen. Via BIM wordt 
de informatie van de diverse partijen 
al; in het voortraject samengebracht en 
op elkaar afgestemd. Dit levert een beter 
gestroomlijnd bouwproces op. Diverse leveran-
ciers, waaronder die voor dakpannen, hebben dit 
onderwerp inmiddels opgepakt.

“In het algemeen is men het er wel over eens dat  
het werken met BIM de toekomst heeft,” aldus  
Jan van Leeuwen van Monier. “ Veel architecten en 
 aannemers werken er al mee. Nederland hoort wat  
dat betreft bij de koplopers van Europa en daarom 
heeft de Braas Monier Groep besloten de pilot hier 
op te zetten. Wij hebben intern hard gewerkt om een 
systematiek op te zetten. Voor het volledige assortiment 
dakpanmodellen hebben we inmiddels BIM-bestanden 
ontwikkeld. Deze worden aangeboden op BIMobject.
com en via onze eigen website. De bestanden zijn  
gratis te downloaden in diverse bestandsformaten.”

GENERIEKE INFORMATIE
BIMobject.com is een cloudgestuurd management-
systeem dat bouwinformatie digitaal verspreidt.  
Het gebruik ervan is gratis (leveranciers betalen om  
hun informatie op de website te kunnen zetten).  
De informatie is dus gratis te downloaden in  diverse 
 bestandsformaten. De gebruiker ontvangt een 
 notificatie als er een update beschikbaar is met een 
omschrijving van de wijzigingen. 

worden opgesteld. Daarnaast zijn er ook bestanden 
beschikbaar die projectgerichte informatie geven over 
de verwerking van het type dakpan. Deze informatie 
kan bijvoorbeeld nuttig zijn in de fase van werkvoor-
bereiding en gebruikt worden voor de prefabricage van 
dakelementen.”

ONTWIKKELINGEN
Het ontwikkelen en aanbieden van het productassor-
timent in BIM is slechts een stap in een ontwikkeling 
die volgens Van Leeuwen nog vele jaren zal duren. `Wij 
zullen dan ook actief het gesprek aangaan met de ge-
bruikers. Wat kan er beter, wat zijn de verdere wensen? 
Op deze manier zullen wij de functionaliteit van de 
BIM-bestanden blijven verbeteren. Denk bijvoorbeeld 
aan een manier om sneller en uitgebreider alle relevante 
informatie op een rijtje te krijgen. Onze klanten krijgen 
desgewenst advies over BIM-projecten in de ontwerp- 
of uitvoeringsfase.”

Van Leeuwen meldt dat de bestanden nu al veel worden 
gedownload: “Dit onderschrijft de gedachte dat ook in 
de bouw het digitale tijdperk is aangebroken. Het is dus 
zaak dit onderwerp op te pakken en op deze manier een 
kwaliteitsslag te maken!’ 

NASLAGWERK VOOR DE TECHNIEK OP HET HELLENDE DAK
Met de publicatie van het Dakhandboek. Techniek op het 
hellende dak zet Monier een goede traditie voort. Het 
naslagwerk is dikker dan ooit en bevat de meest uiteen-
lopende technische informatie over het hellende dak.

In 1979 bracht dakpannenproducten RBB voor het eerst 
het boek Techniek op het hellende dak uit. Het boek 
fungeerde als handboek voor de diverse betrokkenen 
op de bouw omdat het vol stond met informatie over 
pannendaken: hoe verwerk je de dakpannen, hoe ga je 
om met de diverse detailleringen, wat zijn de regels, etc. 
Sindsdien kwam (onder verschillende namen) periodiek 
een update uit, de laatste in 2009. Dat het negen jaar 
heeft geduurd voordat een nieuwe editie van de persen 
rolt heeft te maken met de economische omstandig-
heden van de periode die achter ons ligt. Nu is een 
nieuwe editie beschikbaar, eenvoudigweg Dakhandboek 
getiteld, die met 624 pagina’s bijna dubbel zo dik is als 
de editie uit 2009.

RENOVATIE
Wat is er zoal veranderd? Het eerste wat opvalt is dat 
zonne-energiesystemen en thermische isolatie apar-
te hoofdstukken hebben gekregen. Verder zijn alle 
dakpanmodellen nu alfabetisch geordend (in plaats 
van voorheen keramische en betondakpannen apart). 
Een ander opvallend verschil is het grote aandeel dat de 
renovatie in het handboek speelt: sinds de vorige editie 
heeft de renovatiemarkt immers aanzienlijk aan belang 
gewonnen ten opzichte van de nieuwbouwmarkt. In 
het nieuwe hoofdstuk ‘Renovatie’ wordt beschreven hoe 

je de huidige staat van het dak bepaalt, de gewenste 
staat definieert en met die gegevens het ontwerp van 
het nieuwe dak maakt. Renovatie levert heel andere 
vraagstukken op dan nieuwbouw, en dat betekent dat er 
andere aandachtspunten zijn te beschrijven. 

DUURZAAMHEID
Verduurzaming is de komende tientallen jaren het 
thema in de bouw. Daarom loopt dit thema als een rode 
draad door het Dakhandboek. Omdat duurzame energie-
opwekking en dakisolatie steeds belangrijker worden, is 
aan die onderwerpen ook een eigen hoofdstuk gewijd. 
Handig is bovendien de tabel met technische gegevens 
per dakhelling bij elk panmodel. Voorheen moest men 
deze gegevens zelf calculeren en afleiden uit de overige 
gegevens. Ook de wijze van isoleren, en bijvoorbeeld de 
benodigde onderdakfolies, zijn per situatie uitgebreid 
beschreven. Het naslagwerk is bovendien rijk geïllus-
treerd met praktijkfoto’s en (detail)tekeningen.

In het Dakhandboek heeft Monier vele jaren kennis 
en ervaring bijeen gebracht en daarmee is het een 
belangrijk naslagwerk geworden voor iedereen die zich 
professioneel bezighoudt met het hellende dak.●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.

Van Leeuwen: “In de markt wordt al goed gebruik 
gemaakt van deze website. Er zijn diverse programma’s 
in de markt beschikbaar waar de BIM-bestanden in 
zijn te integreren, zoals bijvoorbeeld Revit, ArchiCAD 
en SketchUp. Veel bedrijven gebruiken de systematiek 
om te zien wat het esthetische effect van een bepaalde 
keuze is. Maar de mogelijkheden zijn veel uitgebreider. 
Aannemers worden direct voorzien van de technische 
informatie en het is zelfs mogelijk het bouwwerk eerst 
met alle bouwpartijen virtueel uit te voeren en op te 
leveren. Pas als alle knelpunten zijn opgelost, kan de 
daadwerkelijke bouw van start. Dat vergt natuurlijk wel 
wat meer investering in het voortraject, maar dat weegt 
dubbel en dwars op tegen de besparing in faalkosten 
die daar tegenover staat.”

“De BIM-bestanden van alle dakpanmodellen zijn 
dan ook voorzien van generieke informatie, waarmee 
bijvoorbeeld gewichtsberekeningen, stuks lijsten, 
bouwfysische berekeningen, prijscalculaties, etc. kunnen 
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VALBEVEILIGING

Randbeveiliging voor de kopgevel
AH Roof Safety Systems uit 

 Bolsward heeft een veiligheids-
systeem  ontwikkeld  waarmee ook 
een  collectieve beveiliging voor de 

 kopgevel beschikbaar is.

SYSTEEM 
De Roof Shelter is een systeem dat op alle   
hellende daken  (10-50°) is toe te passen. Het type 
dak maakt dan niet zoveel uit, het systeem is 
toepasbaar op dakpannen, golfplaten, sandwich-
panelen, etc. 

De Roof Shelter is volledig uit aluminium vervaar-
digd. Het systeem weegt ongeveer 6 kg per meter 
en is transportvriendelijk. Het hekwerk is onbe-
perkt door te bouwen met secties van 2 en 3 meter  
hekwerken. Ter plaatse van de nok wordt de nok-
haak met een hekwerk over de nok gehangen. Aan 
de binnenkant van het werkgebied wordt de ver-
stelbare bevestigingsbeugel vervolgens aan een 
degelijke ondergrond bevestigd. Daarna kunnen 
de volgende hekwerken worden aangekoppeld. 
De kantplanken worden aan de onderligger, aan 
de kant van het werkgebied, gemonteerd. Het 
systeem is TÜV gecertificeerd.

Zoals bekend moet bij werken op hoogte in alle 
gevallen in eerste instantie gekeken worden of 
een collectieve oplossing kan worden toegepast. 
Alleen wanneer dit niet mogelijk is, mag gemoti-
veerd gekozen worden voor persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Voor zowel platte als hellende 
daken is een uitgebreid assortiment collectieve 
beschermingsmiddelen beschikbaar. Maar voor de 
kopgevels was er nog geen systeem. 

AH Roof Safety Systems is leverancier van een 
assortiment collectieve beschermings middelen in 
Nederland, België, Zweden en Denemarken. Het 
bedrijf is voortdurend bezig met innovatie om de 
veiligheid te vergroten bij het werken op hoogte. 
Men kreeg vaak de vraag naar beveiliging voor 
kopgevels. Daarom heeft oprichter Jurjen de Haan 
een oplossing bedacht.

PRODUCTIEVERHOGEND
De Haan: “Iedere werkgever heeft 
dagelijks te maken met het dilem-
ma met aan de ene kant productie-
druk en aan de andere kant veilig-
heid. Dit dilemma kan een oorzaak 
zijn van werkstress of het laten 
bestaan van onveilige situaties. Het 
dilemma tussen veiligheid en pro-
ductie wordt helaas vaak beslecht 
in het voordeel van productie. Niet 
vreemd, want hiermee wordt het 
geld verdiend.”

“Het besef van wat er mis kan gaan, 
ontbreekt bij veel ondernemers,” 
vervolgt De Haan. “Daarnaast zien 
ze veiligheid niet als prioriteit. Ze 
hebben het al druk genoeg met 
andere zaken en de veiligheid komt 
wel. En het kost geld. Men moet 
anders gaan denken. In sommige 
gevallen ben je maar even bezig 
met veiligheid maar die tijd haal je 
vaak weer in bij de productie.” 

De Haan is van mening dat veiligheid juist produc-
tieverhogend kan werken: “Dat is bij onze klan-
ten ook wel gebleken. En bovendien: reken maar 
eens uit wat een mensenleven kost of een boete 
van  inspectie SZW . Natuurlijk: de boete is maar 

 bijzaak, een mensenleven is onbetaalbaar.” 
De Roof Shelter is vanaf heden leverbaar. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl.

De Wymerts 2D ■ 8701 WT Bolsward ■ 06-2845 8646 ■ ahrss.nl

Veiligheid kent geen tijd...
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ACTUALITEITEN

AGENDA
22-23 maart 2017 

SOLAR SOLUTIONS INT. 2017 
Expo Haarlemmermeer 

Info: www.solarsolutions.nl

24 maart 2017 
PRIJSUITREIKING DAKAWARD 

Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

11-13 april 2017
BUILDING HOLLAND

RAI Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

17 mei 2017
2DE PRAKTIJKDAK KWALITEITSBORGING  

VOOR HET BOUWEN
De Cantharel te Apeldoorn

Info: www.niemankwaliteitsborging.nl

30 mei-1 juni 2017 
PROVADA 2017

RAI Amsterdam 
Info: www.provada.nl

31 mei-2 juni 2017
INTERSOLAR EUROPE 2017 

Messe München (D)
Info: www.intersolar.de

NIEUWE VESTIGING 
JVK Daken bv, gespecialiseerd in specialistisch 
zink, koper, lood en leidekkerswerken, platte-en  
hellende daken uit Breda heeft onlangs haar 
tweede vestiging geopend aan het adres 
 Putsmolentje 26 te Ossendrecht. 

CERTIFICATIE VAN AFDICHTINGSMATERIALEN 
VOOR LUCHTDICHT BOUWEN MOGELIJK
Afdichtingsproducten die gebruikt worden voor luchtdicht bouwen 
kunnen vanaf heden SKG-IKOB KOMO-gecertificeerd worden. Dit 

is mogelijk op basis 
van de BRL 2804-1 die 
eind vorig jaar van 
kracht ging.  Hiermee 
hebben aannemers en 
opdrachtgevers de ze-
kerheid dat de gekozen 
producten geschikt zijn 
voor hun toepassing.  

Per 15 november 2016 is 
de ‘Beoordelingsrichtlijn 
2804-1 voor de Certifice-
ring van afdichtingspro-
ducten voor luchtdicht 
bouwen’ van kracht 
geworden die ontwer-
pers, aannemers en 
opdrachtgevers helpt 
hierin een juiste keus te 
maken. In de eisen van 

de BRL 2804-1 zijn niet alleen de eisen met betrekking tot de lucht-
dichtheid van het materiaal opgenomen, maar er is ook gekeken 
naar de prestaties van het product op de lange termijn.

ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP MONUMENTALE DAKEN
Onlangs lanceerden netwerkbedrijf Alliander, BOEi, Wijnhuisfonds, 
Nudge en de gemeenten Zutphen en Leeuwarden de competitie 
Van een Leien Dakje. Met de competitie zoeken zij naar innovatieve, 
ambitieuze en realiseerbare zonne-energie oplossingen voor monu-
mentale panden. De centrale vraag van de competitie luidt ‘hoe kun 
je het onbenutte dakoppervlak duurzaam gebruiken en tegelijker-
tijd het monumentale karakter van het pand behouden?’ 

Van een Leien Dakje is op zoek naar creatieve, inspirerende en 
uitvoerbare zonne-energie oplossingen voor onze historische daken. 
De competitie is een open oproep aan ruimtelijke ontwerpers, ar-
chitecten, monumentenexperts, zonne-energie-experts, studenten, 
inwoners of andere geïnteresseerden om een ontwerp in te dienen 
voor een dakdeel van de monumenten Dat Bolwerck in Zutphen 
of de Blokhuispoort in Leeuwarden. In mei is er de gelegenheid de 
daken te bezichtigen tijdens 
een rondleiding.

Geïnteresseerden hebben tot 
medio september de mogelijk-
heid om een ontwerp in te die-
nen. Deelnemers maken kans 
op een geldprijs van in totaal 
€3.500. Op de website staat alle 
informatie over het compe-
titieproces en de uitgekozen 
locaties.

VERNIEUWD PRODUCTASSORTIMENT ALGEMENE BOUW ROCKWOOL 
Rockwool introduceert per 1 maart 2017 een vernieuwd en vereenvoudigd productassortiment voor 

algemene bouw. De isolatieproducten zijn gegroepeerd in 5 heldere productcategorieën met een 
eigen kleurcode, gebaseerd op toepassing. Gecombineerd met de lancering van een splinternieuwe 

website en 3D campagnetool steekt de fabrikant haar communicatie naar de klant in een geheel 
nieuw jasje. Het assortiment is onderverdeeld in:

RockFit - duurzame isolatie voor spouwmuren en vliesgevels
RockRoof - brandveilige isolatie voor hellende daken

RockSono - akoestische isolatie voor binnentoepassingen
RockFloor - contactgeluidsisolatie voor zwevende vloeren

RockTect - accessoires voor het aanbrengen van isolatie

VELUX START SAMENWERKING MET NETATMO
Tijdens de CES Unveiled, een vooruitblik op de Consumer Electronics Show 
2017 in Las Vegas, kondigde de VELUX Groep haar samenwerking aan met 

het smart home bedrijf Netatmo. Naast de samenwerking zal tijdens  
CES Unveiled ook voor het eerst het productconcept, VELUX Active met 

Netatmo, worden getoond dat de bedrijven samen hebben ontwikkeld om 
het binnenklimaat in gebouwen verder te verbeteren.

De eerste producten worden in de herfst van 2017 gelanceerd. Er komt een 
WIFI-adapter en slimme bediening voor de Integra dakramen en zonwering 

en een bijbehorende app voor iOS en Android. Gebruikers kunnen  dakramen 
en zonwering bedienen op basis van verschillende parameters voor 

 binnenklimaat, zoals temperatuur, daglichtniveau, vochtigheidsgraad en 
CO2-niveaus. Daardoor kan er op elk moment een optimaal binnenklimaat 

worden gecreëerd.

NIEUW SYSTEEM VOOR VEILIG WERKEN  
OP HET HELLENDE DAK
Snake Line is de oplossing voor alle professionals die voor welke werkzaam-
heid dan ook het dak moeten betreden. Met het systeem gemonteerd op 
het dak kan onderhoud snel en goedkoop plaatsvinden, zonder gebruik te 
hoeven maken van tijdelijke veiligheidsvoorzieningen. Het systeem kan voor 
nieuwbouwdaken in enkele minuten worden (voor-)gemonteerd en bij be-
staande daken hoeft het slechts eenmalig te worden aangebracht, waarna 
het systeem permanent in het dak is opgenomen. 

NIEUWE DAKDOORVOERPANNEN VERSTERKEN SAMENWERKING WIENERBERGER EN UBBINK
Wienerberger en Ubbink introduceren vier nieuwe kunststof dakdoorvoerpannen voor de dakpanmo-

dellen Alegra 10, Alegra 12, Madura en Modula. De pannen zijn afgestemd op alle dakdoorvoeren van 
Ubbink met een diameter van 110-131 mm. De bedrijven breiden hiermee het bestaande assortiment 

van twee kunststof dakdoorvoerpannen (VHV en OVH) én hun samenwerking uit.

De nieuwe kunststof dakdoorvoerpannen zijn ontwikkeld voor de dakpanmodellen Alegra 10, Alegra 12, Madura en Modu-
la van Wienerberger. De pannen zijn geschikt voor alle doorvoeren met een diameter van 110-131 mm voor rookgasafvoer, 
mechanische ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan. De vier dakdoorvoerpannen zijn in het zwart verkrijgbaar. 
De dakdoorvoeren worden met een schaaltje aan de pan bevestigd en zijn verstelbaar tussen 25 en 45 graden.
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SlimFix® RenoTwin is speciaal ontwikkeld voor hellende daken waarbij de onder constructie 
niet vlak is (bijvoorbeeld bij oude enkelschalige dakelementen). De combinatie van EPSHR 
met de 2-zijdig thermisch refl ecterende dampopen alu-folie geeft het renovatie-element 
een uitstekende isolatiewaarde. Deze samenstelling maakt SlimFix® RenoTwin ook een 
constructief sterk element dat vrijdragend gemonteerd kan worden. Opvullen van de 
onderconstructie is met SlimFix® RenoTwin dan ook overbodig.

De voordelen op een rij
• Verwerkbaar zonder opvullen van de onderconstructie.
• Vrijdragende montage mogelijk met een speciale schroef.
• Langszijde met messing/groef  aaneengesloten 

isolatieschil.
• 2-Zijdige cachering + ingelijmde regels  constructief 

sterk.
• Goed beloopbaar.
• Een waterdichte, dampopen isolatieschil (t/m RC 8.0).
• Leverbaar op lengtespecificatie.
• Standaard voorzien van een gootdetail en nokafschuining.

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

SlimFix® RenoTwin
Constructief sterke na-isolatie op 
bestaande dakelementen

152144_ISOBOUW_ADV_SlimFixRenoTwin_DAKENRAAD_210x297_A02.indd   1 19-06-15   09:33
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ALS JE OP 
ZOEK BENT 
NAAR EEN  
INDICATIE 
PRIJS VOOR  
EEN RUWBOUW-
DAKKAPEL*

www.unilininsulation.com/nl/dakkapelrekentool

* Een dakkapel is niet rechtstreeks bij ons te koop.  
Deze calculatietool is bedoeld ter indicatie.


